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Durante a ocasião 
também foi formalizada 
a fronteira agrícola do 
Matopiba, o que deve 
garantir maior acesso 
da região a políticas 
públicas

confiança do agronegócio 
registra Pior resultado desde 2013
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No último dia 6, a presidente 
dilma Rouseff e o Minis-
tério da agricultura lan-
çaram o Plano Nacional 
de defesa agropecuária. 

Entre as propostas da medida estão des-
burocratizar a fiscalização e regulação da 
área fitossanitária do país e modernizar 
laboratórios e centros de pesquisa que 
focam no combate e prevenção de doenças 
e pragas nas lavouras e rebanhos brasilei-
ros. a primeira etapa deve ser executada 
até junho de 2016, e a segunda, até 2020.

Em discurso, a ministra da agricultura 
Kátia abreu reforçou que a defesa agrope-

cuária é prioridade do Mapa, para satisfa-
zer tanto os anseios dos produtores rurais 
quanto dos consumidores de alimentos. 
“a defesa agropecuária é muito mais que 

um simples instrumento de organização 
do setor, mas o que garante a qualidade e 
a segurança alimentar do país”, declarou. 
ainda segundo a ministra, o Plano deve 

Clima na proriedade é tenso; Mato Grosso do Sul possui atualmente 84 propriedades rurais invadidas

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Regulamentação do Matopiba deve facilitar investimentos em políticas públicas na região

gerar redução de custos em até 30% para 
registro de produtos e 70% no tempo entre 
solicitação de um registro e sua análise 
final. Continua na página 2.

ms: dePois de invadir fazenda, indígenas 
imPedem acesso Para tratar os animais
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dilma Rousseff afirmou em 
seu pronunciamento que 
medida será equilibrada 
em produção sustentável 
de alimentos e reforço na 

qualidade esperada pelos consumidores, 
sejam eles brasileiros ou de outros países. 
Conforme destacou a presidente, o Brasil 
produz quantidade suficiente, e com qua-
lidade, para abastecer o território nacional 
e também figura como um dos principais 
responsáveis pelo atendimento das neces-
sidades mundiais por alimentos. "dispor 
de um sistema de defesa agropecuária mais 
moderno e consistente nos permitirá aten-
der melhor às demandas de consumidores".

Para a presidente, a produção de ali-
mentos deve seguir rigidamente a Lei de 
defesa do Consumidor, atuando de forma 
transparente em toda a cadeia. "Sem reduzir 
um só milímetro nosso compromisso com 
o direito dos consumidores a alimentos 

seguros, vamos promover uma verdadeira 
revolução nos procedimentos de fiscaliza-
ção e certificação da produção agropecuária 
brasileira", explicou em seu discurso.

a desburocratização da fiscalização e 
regulação de produtos de origem vegetal e 
animal vai facilitar a livre circulação desses 
produtos pelos 26 Estados e distrito Federal, 

a alta do dólar, além de baratear o 
produto brasileiro para os impor-
tadores, está amenizando o impacto 

da logística deficiente sobre os grãos em 
regiões produtoras que estão distantes 
dos portos. Um relatório elaborado pela 
consultoria iNTL FCStone mostra que a 
cotação da moeda norte-americana está 
reduzindo o peso do frete rodoviário na 
composição dos preços da soja travados 
entre produtores e compradores.

No primeiro trimestre deste ano, período 

e também facilitar a abertura de novos mer-
cados internacionais, superando barreiras 
sanitárias rígidas de forma mais simples e 
rápida. "Vamos abrir o Brasil inteiro para 
os nossos produtores, agroindústria e co-
operativas", disse dilma durante o evento.

Remédios genéRicos - o Plano 
de defesa agropecuária também envolve 

em que o câmbio flutuou entre R$ 2,57 e R$ 
3,29, a participação do frete na rota entre 
Sorriso (Norte de Mato Grosso) e o Porto 
de Paranaguá (Paraná), caiu de 27% para 23% 
sobre os preços da commodity. o cálculo 
considera um valor médio do frete rodoviário 
de R$ 16 por saca, ou R$ 266,56 por tonelada.

a analista de soja da consultoria, Natália 
orlovicin, explica que o cenário é resultado 
da influência do dólar nas cotações do grão, 
que absorveu toda a valorização da moeda. 
“Se o dólar não tivesse influencia no valor 

a redução de custos de medicamentos ve-
terinários com a homologação de remédios 
genéricos do setor. Na pecuária, a medida 
deve reduzir custos desses produtos em 
até 70%.

combate a pRagas e doenças 
- ainda no Plano de defesa agropecuário 
está a modernização de laboratórios e 
centros de pesquisa como universidades. 
Segundo dilma, é preciso capacitar ges-
tores, consolidando redes de laboratórios, 
adotar metas para o desempenho e meta de 
qualidade para o sistema como um todo,  
incluindo controle de erradição de pragas 
e doenças. o Pda envolverá instâncias 
municipais, estaduais e federais, produtores 
rurais, órgãos da agricultura, o Mapa e todos 
que integram o sistema de produção vegetal 
e animal. Para isso, serão criados comitês 
regionais e canais de comunicação com 
Fiscais de defesa agropecuária.

matopiba - Na ocasião, a presidente 
dilma Rousseff regulamentou a última 
fronteira agrícola do país, a Matopiba, que 
engloba os Estados do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia na produção de alimentos. 
o reconhecimento da região facilitará 
investimentos em políticas públicas como 
fornecimento de energia elétrica, desenvol-
vimento sustentável, melhoras em logística 
e infraestrutura.

da commodity, o preço seria mais baixo e o 
frete seria mais caro. Como tivemos alta do 
dólar e da soja, o frete caiu”, avalia.

o quadro acaba dando mais competiti-
vidade ao produto colhido em lavouras do 
Norte de Mato Grosso e que ainda depende 
principalmente dos portos do Sul e Sudeste 
para exportar a produção agrícola. a distân-
cia entre origem e destino das cargas pode 
superar os 2 mil quilômetros. das mais de 
2,7 milhões de toneladas de soja exportadas 
pelos produtores mato-grossenses entre 
janeiro e março, 1,3 milhão de toneladas 
deixaram o país por Santos (SP), 48% do 
total. outras 194 mil toneladas, o equiva-
lente a mais de 5 mil caminhões, desceram 
até Paranaguá (PR) para encher os porões 
dos navios.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, participa da cerimônia de lançamento 
do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, no Palácio do Planalto 

dólar valoriza grãos e reduz 
imPacto da deficiência logística
Relatório da INTL FCStone mostra que 
moeda americana fez cair de 27% para 23% a 
participação do frete sobre o preço da soja

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

POR cASSIANO RIBEIRO
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de café arábica capixaba e vendidas apenas 
3,2 mil sacas (20,9%). os lotes foram arre-
matados sem ágio, pelo mesmo valor de 
abertura, que foi de R$ 304,92/saca.

Na semana passada foram leiloadas 
48.465 sacas de café arábica e arrematadas 
28.365 (70,1%). as 23.965 sacas ofertadas 
em Minas Gerais foram todas arrematadas 
pelo preço médio de R$ 343,17/saca, com 
ágio médio de 13,9%. o maior preço (R$ 
430,76/saca) foi pago por um lote deposi-
tado em Campos altos (MG), com ágio de 
22,99%. os compradores também arrema-
taram todas 1,2 mil sacas depositadas em 
Goiás, sem ágio, pelo preço de abertura de 
R$ 367,03/saca.

o leilão da próxima semana será o 
terceiro efetivo que a Conab realizará 
para escoar os cafés dos estoques, quase 
a totalidade remanescente das aquisições 
feitas por meio dos leilões dos contra-
tos de opção de venda. Na ocasião o 
governo lançou títulos que na época do 
vencimento remuneraram os produtores 
com valores acima dos preços praticados 
no mercado.

os estoques oficiais remanescentes de 
café somam 1,606 milhão de sacas, segundo 
informações disponíveis no site da Conab. 
o maior volume está estocado em Minas 
(1,336 milhão de sacas); seguido de São 
Paulo (173.071 sacas), Paraná (29.619 sacas), 
Espírito Santo (21.720 sacas),  Bahia (10.500 
sacas), e Goiás (2.793).

conab leiloa café dos estoques NA PRÓXIMA quARtA-FeIRA, 13
Desta vez serão ofertadas 18,2 mil sacas de 
arábica depositadas no Espírito Santo

a Companhia Nacional de abasteci-
mento (Conab) realizada na próxi-
ma quarta-feira (13) mais um leilão 

de cafés dos estoques oficiais do governo 

federal. desta vez serão ofertadas 18,2 mil 
sacas de 60 kg de café da safra 2008/2009, 
depositadas em armazéns do Espírito Santo, 
divididas em dois lotes de 4,7 mil (aviso 

057) e 13,5 mil sacas (aviso 058).
a Conab alerta nos avisos que o produto 

poderá ser vistoriado dentro do armazém e 
que não é permitida retirada de amostras. 
o preço de abertura será divulgado dois 
dias antes da realização do leilão.

No pregão realizado na semana passada 
foram ofertadas pela Conab 15,3 mil sacas 

Preço do algodão Perde força, 
mas ainda acumula alta em 2015

os preços do algodão em 
pluma perderam força 
no mercado interno nos 
últimos dias. a informa-
ção foi divulgada nesta 

quarta-feira (6/5) pelo Centro de Estudos 
avançados e Economia aplicada (Cepea).

de acordo com o indicador da institui-

ção, com base no estado de São Paulo, as 
cotações têm se mantido na estabilidade 
neste início de mês. a variação acumu-
lada é de 0,05%, com a referência para 
pagamento em oito dias em R$ 2,1806 
por libra-peso.

“a pressão vem da retração compradora 
e do processo de ajustamento em relação ao 
mercado externo, uma vez que a venda no 
Brasil estava remunerando mais que a pari-
dade de exportação”, diz o Cepea, em nota.

No entanto, no acumulado do ano, o 
indicador aponta para uma alta de 31% na 
cotação da pluma. a referência para oito 
dias iniciou 2015 em R$ 1,6637 a libra-peso.

No mercado internacional, abril foi fa-
vorável aos preços, de acordo com relatório 
trimestral divulgado pelo banco holandês 
Rabobank. de acordo com a instituição, 

com o aumento do consumo, os Estados 
Unidos devem superar sua previsão inicial 
de exportações, com consequente redução 

dos seus estoques.
além disso, os cotonicultores norte-

-americanos devem reduzir em 14% a área 
plantada para a safra 2015/2016, para 3,86 
milhões de hectares. E as condições climá-
ticas não tem sido favoráveis ao plantio, que 
está atrasado.

“Com a retração do volume norte-
-americano, a produção mundial deverá 
ser menor que o consumo pela primeira 
vez em seis temporadas. Espera-se que uma 
rápida erosão dos estoques nos Estados 
Unidos revele-se como principal fator de 
sustentação das cotações”, diz o banco.

a expectativa do Rabobank é de que os 
preços globais de algodão fiquem próximos 
dos US$ 0,65 por libra-peso até a metade do 
ano, possivelmente ultrapassando os US$ 
0,70 no segundo semestre.

Foto: carlos Rudiney

POR gLOBO RURAL

Em relação às cotações 
globais, tendência é de 
sustentação com valor 
próximo a US$ 0,70 por 
libra-peso

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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ms lança camPanha contra febre aftosa com 
meta de vacinar 18,8 mi. de cabeças de gado

Portaria da iagro traz medidas Para controle do mormo no ms

Com o slogan “Vacinar gera 
bons lucros”, a campanha 
pretende imunizar 18,8 mi-
lhões de cabeças de gado em 
todo o Estado, que possui 

o quarto maior rebanho do País. “Vamos 
fortalecer as ações de sanidade para poder 
olhar um horizonte de mercados que se abre 
para a produção de Mato Grosso do Sul e, 
principalmente, para fortalecer as ações de 
segurança”, discursou o governador.

Reinaldo lembrou que em 2015 o Estado 
completa 10 anos do último foco da febre 
aftosa e que o reconhecimento desse status 
é resultado do trabalho realizado pelos pe-
cuaristas que há anos têm tomado medidas 
sanitárias necessárias.

“Sanidade é consciência”, alertou. “Nós 
precisamos manter essa condição de sa-
nidade porque ela é fundamental para a 

Portaria da agência Estadual de defesa 
Sanitária animal e Vegetal (iagro) 
publicada no diário oficial do Estado 

do dia 6/5 traz medidas para controlar a 
disseminação do Mormo, doença infecto-
contagiosa de equinos, identificada recen-
temente numa propriedade no município 
de Bela Vista.

Preocupados com a possibilidade da dis-
seminação do Mormo, doença causada por 
uma bactéria que ataca os equídeos e com 
o comprometimento do status sanitário do 
plantel no Estado, o Governo do Estado, por 
meio da iagro, tomando como base a instrução 
Normativa N° 24, do Ministério da agricultura 
Pecuária e abastecimento, de 5 de abril de 
2004 – que aprova as normas para o controle 
e a erradicação do Mormo – publicou uma 
portaria buscando proteger o rebanho de MS.

abertura de novos mercados e renda. o 
mais importante é a consciência, é o pro-
dutor saber de sua responsabilidade”, disse 
Reinaldo, opinando que Mato Grosso do Sul 
possui “a melhor carne do Brasil”.

o diretor-presidente da agência Esta-
dual de defesa Sanitária animal e Vegetal 
(iagro), Luciano Chiochetta, afirmou que 
o Estado vem conseguindo manter o status 
livre da febre aftosa com vacinação mesmo 
com regras mais rígidas e consumidores 
mais exigentes. “Por isso é importante 
o produtor continuar vacinando”, disse. 
“Trabalhamos com objetivos e metas muito 
claras e a sanidade agropecuária é nossa 
prioridade”, completou.

Vacinação - a vacinação em Mato 
Grosso do Sul começou no dia 1º de abril, 
pela região de fronteira, considerada mais 
vulnerável, onde os trabalhos seguem até 

dentre as medidas que serão adotadas 
com a portaria estão: o controle do trânsi-
to de equídeos, para que se possa realizar 
a fiscalização de defesa sanitária animal; 
a exigência do Guia de Trânsito animal 
(GTa) para os animais que irão participar 
de eventos agropecuários, bem como o 
trânsito interestadual com origem no Es-
tado e nas Unidades da Federação onde foi 
confirmada a presença do agente causador 
do mormo; a apresentação do resultado de 
exame negativo para a doença na prova de 
Fixação de Complemento, em laudo origi-
nal, realizado em laboratório credenciado 
pelo Mapa, com prazo de validade suficiente 
para todo o período de trânsito ou do evento 
e; a apresentação dos demais documentos 
sanitários e fiscais exigidos pela legislação 
sanitária animal vigente.

o dia 15 de maio. Nessa área (instituída 
desde 2008) os produtores têm até o dia 1º 
de junho para fazer o registro do número 
de animais imunizados.

Na região do planalto, a vacinação acon-
tece de 4 de maio a 8 de junho. o registro 
deve ser feito até 23 de junho. Já na região 
do Pantanal, a campanha começa em 4 de 
maio e vai até 17 de junho, com prazo para 
registro até 2 de julho.

as doses das vacinas só podem ser ad-
quiridas pelo produtor durante o período 
estipulado no calendário, assim como o 
registro da imunização também tem prazo 
junto à iagro. a agência mantém veteriná-

Conforme a portaria, publicada com 
efeito retroativo a 30 de abril e assinada 
pelo diretor-presidente da iagro, Luciano 
Chiochetta, o trânsito de animais para abate 
também fica condicionado à apresentação 
do resultado deste exame, com prazo de 
validade suficiente para todo o período 
de trânsito, por se tratar de uma zoonose.

eXame do moRmo - o Exame 
exigido na portaria é valido por 180 dias 
para propriedades monitoradas e 60 dias 
para as demais propriedades.

a colheita e envio de material para 
diagnóstico de Mormo (prova de Fixação 
do Complemento), sem suspeita clínica 
da enfermidade, deverá ser realizada por 
Médico Veterinário Cadastrado junto à 
Superintendência Federal de agricultura 
(SFa), e os exames laboratoriais realizados 

Técnica da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) manuseando vacinas contra 
Aftosa

A Campanha Estadual de Vacinação Contra a 
Febre Aftosa nas regiões do planalto e pantanal 
de Mato Grosso do Sul foi lançada pelo Governo 
do Estado no último dia 4 em parceria com 
a Embrapa Gado de Corte e a Federação da 
Agricultura e Pecuária (Famasul). O evento foi 
realizado no Projeto de Assentamento Estrela, em 
Jaraguari, e contou com a presença do governador 
Reinaldo Azambuja

rios em todos os municípios e disponibiliza 
também aos produtores o disque-aftosa 
– 0800 679120 – para esclarecer dúvidas e 
orientar os pecuaristas.

Segundo a iagro, também é obrigatória 
em todo o Estado a vacinação contra a 
brucelose para fêmeas bovinas e bubalinas 
com idade entre três e oito meses, com a 
aplicação de uma única dose da vacina B19, 
em procedimento que deve ser realizado por 
um médico veterinário credenciado. Em 
qualquer situação, os produtores têm até 
15 dias após o fim do período de vacinação 
para fazer o registro pelo site da iagro, no 
endereço http://www.iagro.ms.gov.br.

em Laboratórios credenciados pelo Mapa. 
Já para o diagnóstico de suspeita ou realiza-
do em propriedade interditada com foco da 
doença, a colheita e envio somente poderá 
ser feito por médico veterinário oficial.

independentemente do resultado, as 
despesas com a realização dos exames 
serão integralmente de responsabilidade 
do proprietário do animal.

No caso de um diagnostico positivo, a 
propriedade será interditada e submetidas 
a regime de saneamento e os animais posi-
tivos sacrificados.

gta - a Guia de Trânsito animal (GTa) 
para equídeos será emitida pela iaGRo 
mediante a apresentação da documentação 
exigida na portaria, além de outros docu-
mentos sanitários e fiscais exigidos pela 
legislação sanitária animal vigente.

Foto: Divulgação
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cnagro terá curso sobre a utilização 
de drones e vants na agricultura

a Stonway Tecnologia da infor-
mação irá ministrar o curso 
“aquisição e análise de ima-
gens utilizando drones e Vants 
para a agricultura”. o curso 

englobará os conceitos relativos à utilização 
dos veículos no campo – dentre estes con-
ceitos estão alguns dos sensores disponíveis, 
recomendações de como realizar a captura 
das imagens e informações de como realizar o 
processamento das mesmas bem como quais 
informações são possíveis de serem obtidas 
automaticamente destas imagens.

Segundo o Engenheiro de Software, Ra-
fael Gastaldi, a empresa possui um software 
desenvolvido com tecnologia Embrapa que 
possui diversas versões, cada uma atenden-
do a um nicho específico e que pode atender 
o pequeno, médio e grande agricultor, bem 
como os prestadores de serviço da área, 
para monitoramento e captura de imagens.

“os drones e Vants (Veículo aéreo Não 
Tripulado) ganharam muito espaço no cam-
po, pois muitas vezes não é possível obter 
as informações necessárias para análise da 
cultura do solo de forma tradicional, então 
são utilizadas as capturas de imagens aéreas. 
Entre as vantagens está a flexibilidade de 
atualização dos dados. Caso o agricultor 
opte pela aquisição de um drone, a partir 
daí ele poderá monitorar e fazer quantas 
imagens quiser de sua cultura, desde que 
siga os procedimentos para autorização de 
vôo necessários”, explica.

o curso “aquisição e análise de ima-
gens utilizando drone e VaNTs para a 
agricultura” será realizado em 12 de maio, 
das 14h às 18h.

as inscrições para a 2ª edição do CNa-
GRo já estão abertas. informações http://
www.agron.com.br/cnagro/index.html

Um dos destaques da 2ª edição 
do CNAGRO - Congresso 
Nacional de Inovações 
Técnico-Científicas, Inclusão 
Social e Valor Agregado 
do Agronegócio, que será 
realizado entre os dias 11 e 13 
de maio em Dourados-MS, será 
um curso sobre a utilização 
de tecnologias para captura 
e processamento de imagens 
aéreas aplicadas à agricultura.

http://www.trianguloleiloes.com.br/agenda_det.aspx?cod=185
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ms: dePois de invadir fazenda, indígenas 
imPedem acesso Para tratar os animais

Em pleno período de vacinação 
contra a febre aftosa, funcio-
nários da fazenda São Luiz, 
no município de Paranhos, na 
região de fronteira de Mato 

Grosso do Sul com o Paraguai, estão 
impedidos de entrar na propriedade para 
realização do manejo bovino. o bloqueio 
vem de um grupo indígenas da etnia Gua-
rani que invadiu e depredou a sede da fa-
zenda, mantendo funcionários em cárcere 
privado, no início da semana passada. o 
boletim de ocorrência com a denúncia do 
impedimento de acesso à propriedade foi 
registrado na Polícia Civil do município 
no dia 04/05 por um dos trabalhadores 
da propriedade.

de acordo com o boletim de ocorrência 
"os indígenas estão abordando todos os 
indivíduos que passam pela estrada naquele 
local e que os mesmos estão armados e rea-

lizando vistoria nas pessoas e veículos que 
por lá transitam, muitas vezes impedindo a 
passagem dos trabalhadores rurais daquela 
região e apontando armas para as pessoas".

Com este já são sete os Bos registrados 
desde a semana passada cobrando providên-
cias contra a violência causada pela invasão. 
Segundo o filho do dono da propriedade, Rui 
Escobar, depois da invasão da sede por um 
grupo de 80 a 100 indígenas, no dia 29 de 
abril, foram feitos sete reféns entre funcio-
nários da propriedade e crianças, os quais 
foram sequestrados e mantidos em cárcere 
privado, passando por diversos constran-
gimentos. Segundo um dos boletins de 
ocorrência, houve ameaça de morte. “os 
funcionários foram pintados e ameaçados 
e as mulheres obrigadas a dançar por várias 
horas antes de serem soltos. Houve danos 
morais assustadores", relata Escobar.

as invasões da Fazenda São Luiz co-

meçaram em 2010, quando os indígenas 
ocuparam 30 hectares. atendendo a um 
pedido do Ministério Público Federal, os 
proprietários permitiram a permanência 
do grupo, sendo que foi construída até 
mesmo uma escola para as crianças no 
local. Em 2012, os indígena ampliaram 
a invasão para 300 hectares e agora to-
maram posse da sede da fazenda. Esta é 
a oitava propriedade invadida na região, 
onde os indígenas pretende formar a Terra 
indígena arroio-Korá, na fronteira com 
o Paraguai.

Segundo Escobar, a suspeita dos produ-
tores da região é que os grupos invasores não 
são formados somente por indígenas brasi-
leiros, mas sim por integrantes paraguaios. 
“Eles só falam guarani", afirma. Tentando 
buscar providências contra a invasão, o 
produtor protocolou um requerimento 
anexando todos os boletins de ocorrência 
junto ao MPF – Ministério Público Federal  
e a Polícia Federal.

Com 1,6 mil hectares, a propriedade 
é considerada modelo de produção na re-

gião, sendo uma das primeiras a implantar 
a agricultura na fronteira e trabalhando 
atualmente no sistema agrosilvipastoril. 
a propriedade é da família Escobar desde 
1882, conta o produtor, quando as terras 
da fazenda foram concedidas ao bisavô, 
Miguel Escobar, depois da Guerra do 
Paraguai. "Eles foram heróis por habitar 
uma região de violência e em conflito com 
o país vizinho, onde havia um clima de 
insegurança. o local era isolado, todo o 
patrimônio construído no lombo de burro", 
contextualiza. atualmente, a fazenda São 
Luiz está em nome do pai, Firmino aurélio 
Escobar, de 83 anos. 

Mato Grosso do Sul possui atualmente 
84 propriedades rurais invadidas por indí-
genas, segundo as informações da Famasul 
- Federação da agricultura e Pecuária de 
MS. Para Escobar, a ação dos indígenas tem 
sido motivada por oNG's e não se trata de 
um movimento espontâneo. "Há décadas 
convivemos pacificamente com eles [os 
indígenas]. Eles são massa de manobra de 
interesses particulares", afirma.

Mato Grosso do Sul possui atualmente 84 
propriedades rurais invadidas

http://www.expocorte.com.br
http://www.neloreyork.com.br
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confiança do agronegócio 
registra Pior resultado desde 2013

a confiança do setor no pri-
meiro trimestre deste ano 
caiu para 85,5 pontos, contra 
93,5 pontos do trimestre 
do anterior.  Se comparado 

com o mesmo período em 2014, a queda é 
ainda maior, de 17,2 pontos. a sondagem, 
divulgada pelas entidades no último dia 
29/4, também apurou o menor patamar 
da série histórica na confiança de todos os 
elos da cadeia: a indústria antes da porteira 
(insumos agropecuários), depois da por-
teira (alimentos) e os produtores agrícola 
e pecuário. 

Um dos poucos setores a apresentar 
desempenho positivo nos últimos anos, 
apesar dos reflexos negativos gerados pela 
crise econômica, o agronegócio agora de-
monstra maior preocupação em meio a um 
cenário político e econômico conturbado no 
país. Segundo o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, o produtor já começa a olhar o efeito 
do câmbio nas aquisições de insumos agro-
pecuários e uma possível piora na relação 
de troca, já que os preços das commodities, 
especialmente os grãos, apresentaram que-
da nos mercados internacionais.

“outro aspecto importante é a constata-
ção de que, apesar da vocação exportadora, 
o setor não está alheio à crise econômica 
enfrentada pelo Brasil, uma vez que o nosso 
mercado doméstico é o mais importante 
vetor de crescimento para uma série de 
produtos do agronegócio”, explica.

a confiança da indústria antes da portei-
ra (insumos agropecuários) caiu 15 pontos 
no primeiro trimestre de 2015, para 73,6 
pontos, em relação ao último levantamento, 
quando o indicador registrou 88,6 pontos.  o 
fraco desempenho das vendas de defensivos 
agrícolas, fertilizantes e máquinas no início 
do ano comprometeu a confiança deste elo 
da cadeia.

a alta do dólar também afetou negativa-
mente o resultado, uma vez que o segmento 
como um todo é muito dependente da 
importação de matérias primas. 

o iC agro apurou ainda que a confiança 
da indústria depois da porteira (alimentos) 
anotou baixa de 3,5 pontos, indo para 88,1 

pontos, em meio ao arrefecimento da eco-
nomia. a desvalorização cambial, neste 
caso, impediu uma queda maior do índice, 
em razão do perfil exportador das indústrias 
que compõem a amostra. 

oFeRta de cRédito – Entre os pro-
dutores agrícolas, a confiança piorou 10,3 
pontos, para 86,8 pontos, na comparação 
com o trimestre anterior (97,2 pontos). o 
resultado foi influenciado, principalmente, 
pelas preocupações com a situação econô-
mica do país. das variáveis apuradas neste 
elo, apenas a confiança com a produtividade 
e com o setor se mantiveram no patamar de 
100 pontos, ou seja, dentro da neutralidade. 

a confiança dos produtores com a vari-
ável oferta de crédito ficou abaixo dos 100 
pontos, a 95,3 pontos na sondagem atual, 
pior resultado da série para este item. o 
componente despencou 17 pontos ante a 
leitura de 112 pontos no quarto trimestre 
de 2014. Segundo o presidente da oCB, 
Márcio Lopes, o produtor já sente a retra-
ção na oferta de crédito rural quando, por 

exemplo, tem mais dificuldades no acesso 
ao financiamento. 

“Mais preocupante ainda é que, junta-
mente com o aumento dos custos de pro-
dução, o índice de expectativas está menor 
que as condições atuais, o que deve fazer 
com que os produtores deem passos cada 
vez mais cautelosos e com a necessidade de 
planejamento de custos”, afirma.

o levantamento mostra que a queda da 
confiança quanto ao crédito foi motivada 
principalmente pela dificuldade enfren-
tada pelos produtores em obter o crédito 
pré-custeio, geralmente utilizado para a 
aquisição antecipada de insumos. 

apesar da recuperação dos preços do 
leite e a manutenção em níveis elevados 
da arroba do boi gordo, a confiança dos 
produtores pecuários caiu 7,8 pontos na 
comparação trimestral, de 98,3 pontos no 
quarto trimestre de 2014 para 90,4 pontos 
em 2015. No caso da pecuária de corte, a 
piora da relação de troca na reposição do 
bezerro explica em grande parte o resultado, 

já que o mesmo subiu proporcionalmente 
mais em relação ao boi gordo.

pReocUpaçÕes atUais – No 
primeiro trimestre de 2015, 48% dos en-
trevistados afirmaram que as condições 
climáticas e o aumento dos custos de pro-
dução   são os itens que mais preocupam 
os produtores, o que está em linha com o 
resultado anterior, quando essas duas vari-
áveis também foram as mais mencionadas. 
a alta incidência de pragas e doenças teve 
aumento de seis pontos, passando para o 
terceiro lugar no ranking das preocupações, 
enquanto a falta de trabalhador qualificado 
e o preço de venda do produto, com 23% e 
19% das menções, respectivamente, seguem 
apontados de forma relevante.

inVestimento – o iC agro tam-
bém apura as intenções de investimento 
do agronegócio brasileiro. Na sondagem 
atual, 68% dos produtores agrícolas infor-
maram que pretendem investir mais em 
tecnologia. Enquanto isso, 73% dos produ-
tores pecuários afirmaram que pretendem 
direcionar a maior parte dos investimentos 
para avanços tecnológicos. ainda segundo 
a sondagem, apenas 13% dos produtores 
agrícolas demostraram disposição de 
investir na aquisição e modernização de 
máquinas e equipamentos, enquanto 21% 
devem investir mais no aperfeiçoamento 
da gestão de pessoas.

O Índice de Confiança do Agronegócio (IC Agro), medido pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
apurou uma queda de oito pontos na passagem do quarto trimestre de 2014 para o primeiro 
trimestre de 2015. Com isso, registra o pior resultado da série histórica da pesquisa, 
iniciada no último trimestre de 2013.

http://www.ocbms.org.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 9

terça forte: nova oPção de negócios e oPortunidades em ms 
já obtém resultados exPressivos em seus Primeiros leilões

eficiência de inseticidas e fungicidas no controle de 
Pragas e doenças será aPresentada a Produtores

idealizado como uma nova opção se-
manal de comercialização de gado de 
corte, o Terça Forte é realizado todas as 

terças-feiras no Terra Nova Eventos, o mais 
novo local de eventos do Mato Grosso do Sul 
e que conta com uma estrutura diferenciada 
e preparada para melhor atender não só ao 
público visitante como também a acomoda-
ção dos animais a serem comercializados em 
um total de 150 piquetes podendo abrigar 
até 10 mil animais com conforto.

o projeto surge como solução para quem 
procura um novo conceito em compra ou/e 
venda de animais, possibilitando a todos os 
pecuaristas uma opção moderna e inova-
dora, onde o criador pode escolher estar 
presente ou acompanhar os remates de suas 

Ensaios conduzidos pela Funda-
ção MS durante a última safra 
de soja em Mato Grosso do Sul 
apontam o grau de eficiência de 
alguns produtos, como insetici-

das e fungicidas, no controle de lagartas, 
percevejos e doenças nas lavouras. os resul-
tados serão apresentados com mais detalhes 
em 10 municípios sul-mato-grossenses, 
durante os meses de maio e junho, por meio 
de circuito de palestras com pesquisadores 
da Fundação MS.

 o objetivo das palestras é esclarecer 
dúvidas dos produtores rurais, por meio 
dos estudos realizados ao longo do ano 
pela instituição. “Vamos falar um pouco 
mais sobre como utilizar cada produto 
dentro de cada situação, abrindo um leque 
de opções para os produtores”, salienta o 
pesquisador de fitossanidade da Fundação 
MS, José Fernando Jurca Grigolli.

Conforme o pesquisador, entre as do-

casas pelo canal de transmissão, ao vivo, do 
agroBrasil www.agrobrasiltv.com.br.

o evento é uma iniciativa de duas 

enças que mais afetaram a safra da soja no 
Estado estão a antracnose, uma das prin-
cipais doenças desta cultura e que pode 
causar apodrecimento e queda das vagens; e 
a ferrugem, que apesar de ser a doença mais 
agressiva e que preocupa os produtores, foi 
encontrada apenas em algumas regiões.

Para o controle e redução dessas infesta-
ções, o pesquisador destaca alguns métodos 
utilizados. “Nós temos basicamente o uso 
de produtos para o tratamento de sementes, 
a aplicação de inseticidas e fungicidas em 
situações favoráveis, além dos métodos de 
controle biológico e cultural que auxiliam 
no seu manejo”, ressalta.

Segundo Grigolli, as pesquisas condu-
zidas pela Fundação MS são divididas em 
estudos de monitoramento e estudos de 
eficiência de controle. Na primeira opção, 
os pesquisadores acompanham áreas do 
Estado para ter conhecimento do tipo de 
ocorrência de possíveis pragas e doenças 

tradicionais empresas leiloeiras do Brasil, 
a Programa Leilões e a Capitaliza Leilões, 
ou seja, garantia de qualidade, dinamismo, 

que serão encontradas na safra; já na se-
gunda, a partir do momento em que os 
focos de pragas e doenças são detectados, 

Apresentações de resultados de pesquisas da 
Fundação MS serão realizadas em 10 municípios 
do Estado em maio e junho

responsabilidade e credibilidade.
Na última Terça Forte realizada no dia 

28 de abril, foram vendidas 110 fêmeas e 
187 machos. o total em vendas de fêmeas 
foi de R$134.555,00 com a média de preço 
de R$1.643,00 e de R$305.485,00 na venda 
machos com a média de R$1.736,23 por 
animal.

pRogRamação - os leilões são 
realizados todas as terças-feiras, exceto 
feriados e datas pré determinadas, como 
durante o período de vacinação da aftosa. 
Confira a programação: Nos dias 19 e 26 
de maio e 02,09,16 e 30 de junho acontece 
o Leilão Terça Forte, já no dia 23 de junho 
está programado o Leilão Max Forte, com 
uma oferta especial de 3000 rêses, todos eles 
com um super jantar servido aos presentes.

as equipes de trabalho realizam os testes 
de produtos para a eficiência de controle 
diante de cada situação.

naViRaí: 12/05 
Local: Copasul
Horário: 18h
 
amambai: 13/05
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h
 
doURados: 14/05
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h
 
maRacajU: 19/05
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h
 
s. gabRiel do oeste: 21/05
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h

campo gRande: 22/05
Local: Famasul
Horário: 13h30
 
sidRolândia: 03/06
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h
 
Rio bRilhante: 10/06
Local: Sindicato Rural
Horário: 9h
 
bonito: 11/06
Local: Sindicato Rural
Horário: 8h
 
FigUeiRão: 19/06
Local: Sindicato Rural
Horário: 18h

As apresentações de resultados de pesquisas da Fundação MS serão realizadas 
em 10 municípios. Confira abaixo os locais e horários de cada evento:

POR TALITA TAvEIRA
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e entidades ligadas à pecuária bovina. o 
encontro, o primeiro sob a coordenação 
do novo presidente do colegiado, antô-
nio Pitangui de Salvo, e do novo assessor 
técnico da comissão, Rafael Linhares, 
aconteceu durante a 81º Expozebu. 

balança comeRcial sp. as 
exportações do estado de São Paulo, 
no primeiro trimestre de 2015, soma-
ram US$ 10,74 bilhões (25,1% do total 
nacional) e as importações, US$ 17,52 
bilhões (36,3% do total nacional), regis-
trando déficit de US$ 6,78 bilhões. Em 
relação ao primeiro trimestre do ano de 
2014, o valor das exportações paulistas 
caiu 7,7%, e o das importações 14,8%, 
reduzindo em 24,0% o déficit comer-
cial, informa o instituto de Economia 
agrícola (iEa/apta), da Secretaria de 
agricultura e abastecimento do Estado 
de São Paulo. 

 pRodUção. Pelo sétimo ano con-
secutivo, a produção mato-grossense de 
soja fechou o período com recorde de 
produção. apesar dos resultados histó-
ricos, o ganho da sojicultura estadual 
está estritamente ligado ao avanço da 
área plantada, que consequentemente 
garantiu saldos maiores a cada colheita. 
os recordes não são fruto da evolução 
da produtividade, que teima em não 
superar pouco mais de 3 mil quilos 
por hectares, ou algo em torno de 51 a 
52 sacas. Como dizem os produtores, 
quando tudo vai bem, o saldo se mantém. 

 FRase da semana. Se as abe-
lhas desaparecerem da face da terra, a 
humanidade terá apenas mais quatro 
anos de existência. Sem abelhas não há 
polinização, não há reprodução da flora, 
sem flora não há animais, sem animais 
não haverá raça humana. - albert Eins-
tein (1879 - 1955)

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegócio
pRoRRogado. a ministra do 

Meio ambiente, izabella Teixeira, 
anunciou a prorrogação de um ano do 
prazo para os agricultores realizarem 
o Cadastro ambiental Rural (CaR). a 
informação foi dada durante entrevis-
ta coletiva realizada na segunda-feira 
(04.05), em Brasília. o prazo anterior 
iria expirar na terça-feira, dia 5 de maio. 
a adesão dos produtores ao CaR será 
uma das primeiras exigências do novo 
Código Florestal, aprovado em 2012. até 
o dia 15 de abril, o CaR havia cadastrado 
apenas 605 mil imóveis rurais no Brasil, 
menos de 12% do total de 5,2 milhões 
de imóveis passíveis de cadastro.

 bRasil solaR. Pernambuco será 
o primeiro Estado brasileiro a consu-
mir energia solar em larga escala, com 
previsão para fornecimento a partir de 
novembro deste ano. a italiana EGP 
(Enel Green Power) assinou na semana 
passada o primeiro contrato no país 
com o poder público para fornecimento 
comercial desse tipo de energia. a usina 
solar da empresa tem custo estimado 
de US$ 18 milhões (R$ 54 milhões) 
e está em construção em Tacaratu (a 
453 km do Recife), no sertão pernam-
bucano. a cidade foi escolhida por ter 
irradiação solar propícia e ser o local 
onde a empresa já mantém uma usina 
eólica em operação, o que reduz os 
custos, pois será usada a mesma linha 
de transmissão.

eXpoRtação Ue. a Comissão 
Nacional de Bovinocultura de Corte da 
Confederação da agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNa) reuniu-se na segunda-
-feira (04.05), na sede da associação 
Brasileira de Criadores de Zebu, em 
Uberaba (MG), com a participação de 
representantes de federações estaduais 

Fonte: Agrolink com Informações de Assessoria, cNA - confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 
Instituto de Economia Agrícola (IEA), Diário de cuiabá.

 Envie sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.com. Boa semana e um forte abraço.

Mais de 4 Mil pessoas percorreM o caMinho do Boi na agrishow

show da carcaça

sustentáveis

O projeto “Caminho do Boi” foi uma das grandes atrações da 22ª Agrishow, realizada em 
Ribeirão Preto (SP). Mais de 4 mil pessoas percorreram o trajeto do pasto até o frigorífco pro-
posto pelo projeto, convidando os visitantes para colocar-se no lugar do animal e refletir sobre 
aspectos como a importância da integração da cadeia produtiva, resultados da aplicação de 
tecnologia e bem-estar animal na rentabilidade do negócio e na qualidade da carne que chega 
à mesa do consumidor. Algumas visitas ilustres percorrem o Caminho do Boi: a Embaixadora 
dos EUA no Brasil, o Vice-governador de São Paulo Marcio França, o Secretário da Agricul-
tura do Estado de SP Arnaldo Jardim, o Presidente da Sociedade Rural Brasileira Gustavo 
Junqueira, além de vários presidentes de associações e sindicatos rurais. A repercussão foi 
tão positiva que os organizadores receberam diversos convites para levar a iniciativa a outros 
eventos do setor.

A Zoetis e a Associação dos Produtores 
do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul 
promoveram, no fim de abril, o Show da Car-
caça. O concurso premiou os participantes 
que apresentaram animais com produção de 
carcaças com melhor acabamento e carne de 
qualidade superior – um dos benefícios pro-
porcionados pela adoção de Bopriva, vacina 
da Zoetis para castração, que age no sistema 
imunológico dos bovinos e proporciona a sus-
pensão temporária da fertilidade de machos e 
fêmeas. Dos 40 lotes de animais machos cas-
trados, 17 lotes (423 animais) haviam utilizado 
Bopriva.  Sendo que, dos três primeiros colo-
cados, os lotes com a vacina ficaram em 2º e 
3º lugares na classificação Geral, com pontu-
ação de 9,71. “É uma satisfação acompanhar 
a evolução na qualidade dos animais e no au-
mento no número de participantes. Em rela-
ção à Bopriva, os resultados demonstram que 
o crescimento do uso de produtos inovado-
res e de qualidade, além da compreensão da 
técnica, podem ser revertidas positivamente à 
favor dos produtores”, afirma Robson Stellato, 
gerente da Zoetis. 

Pat Reilly, dos EUA, Wyoming. 
Ele que é o presidente da Giant 

Rubber Tank e trouxe para o 
Brasil a tecnologia de bebedouros 
de pneus gigantes em cosiedade 
com Fernando Loureiro, da Rub-
ber Tank do Brasil. Os dois pres-
tigiaram o leilão Matrizes Senepol 

durante a Expogrande 2015.

Carlos Furlan, presidente da Novilho Precoce MS

http://www.agroin.com.br
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com demanda garantida, Produção de mamona 
é oPortunidade Para Produtores de ms

encontro aPresenta otimizações Para a 
atividade avícola em mato grosso do sul

Mato grosso do Sul tem 
uma indústria de pro-
cessamento de mamona 
destinada à produção de 
óleo, mas precisa im-

portar a matéria-prima de outros Estados. o 
fornecimento da semente para a fabricação 
de 400 toneladas mensais de óleo, por exem-
plo, é uma excelente oportunidade para os 
produtores sul-mato-grossenses. Para unir 
essas duas pontas, o Senar/MS – Serviço 
Nacional de aprendizagem Rural iniciará 
nesta quarta-feira (06) o atendimento piloto 
a 12 produtores familiares moradores no 
assentamento Estrela, em Jaraguari, a 45 
quilômetros de Campo Grande, interessa-
dos em cultivar o grão para comercialização 
em escala comercial.

a iniciativa começou justamente em 
Jaraguari porque no município está lo-
calizada uma empresa especializada em 
processamento de mamona e produção 
de óleo para fins comerciais (produção de 

tintas e cosméticos). Segundo informações 
do proprietário da Projebio, Marcel Chain, 
não existe cultivo comercial do grão no 
estado e, por isso, ele compra a matéria-
-prima diretamente da Bahia. “a empresa 
produz mensalmente 400 toneladas de óleo 
de mamona que é vendido para São Paulo 
e Rio Grande do Sul. Em razão da grande 
distância com o principal fornecedor de ma-
mona, conversamos com o Sindicato Rural 
de Jaraguari e sugerimos um atendimento 
especializado para produtores interessados 
em produzir a oleaginosa”, detalhou.

Para o superintendente do Senar/MS, 
Rogério Beretta, a implementação da cultura 
em MS representa uma novidade que pode 
incrementar a renda do pequeno produtor. 
"Poucos conhecem a potencialidade de pro-
duzir mamonas no Mato Grosso do Sul e é 
isso que o programa aTER - assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Senar vai modificar 
na região, porque além de informações sobre 
o cultivo, vamos fornecer suporte técnico 

aos interessados na produção".  
Na avaliação de Chain, o investimento 

também é vantajoso porque pode ser in-
tegrado a outras culturas, o que facilita a 
adesão dos produtores de todas as regiões do 
Estado. “a mamona consorciada a mandio-
ca, feijão ou ainda hortifrutigranjeiros pro-
porciona um reforço econômico positivo ao 
produtor. No entanto, é um investimento 
em médio prazo e que precisa contar com 
assistência técnica como a oferecida pelo 
Senar/MS”, acrescentou.

Para o tesoureiro do Sindicato Rural de 
Jaraguari, Jonas Batista, a iniciativa trará 
o desenvolvimento da região, por meio 
da implantação de uma nova cultura e 
ainda oferecerá aos agricultores familiares 
alternativas de plantio e geração de renda. 
“a empresa Projebio possui capacidade de 
esmagar inicialmente 2,5 mil hectares de 
mamona. Com apoio do Senar poderemos 
impulsionar a produção do grão na região 
e ainda oferecer uma alternativa aos mora-
dores dos 16 assentamentos existentes no 
município”, argumentou.

outro diferencial da mamona, afirmou 

Para que galináceos como frangos, 
perus, patos, gansos, codornas, aves-
truzes cresçam e ganhem peso, os 

criadores precisam equilibrar a temperatura 
dentro dos aviários. a técnica tradicional 
que utiliza água e energia elétrica poderá ser 
substituída por métodos mais eficazes nos 
galpões, mais econômicos e sustentáveis. 
Este será um dos temas apresentados durante 
o 3º Encontro Tecnológico da avicultura de 
Mato Grosso do Sul,  que será lançado na 
próxima terça-feira (12.05), às 8 horas, na 
Casa Rural, em Campo Grande.

Para o vice-presidente da avimasul - 
associação de avicultores de MS, adrualdo 
Hoffmann, o setor ainda é carente de orien-
tações: “Muitos avicultores nunca tiveram 
acesso a informações como as que serão 
apresentadas no evento”. o dirigente ressalta 
que um dos focos do evento será debater 
processos de criação mais econômicos. 
“os avicultores utilizam água e vento para 
equilibrar a temperatura nos ambientes onde 
são criadas as aves. Uma das alternativas 
que será apresentada nas palestras é redu-
zir o consumo de água e energia e alcançar 
resultados iguais ou maiores do que com o 
manejo convencional”.

Mato Grosso do Sul é o 8º no ranking 

Batista, é a alta resistência a pragas, além 
de ser uma opção de cultura para peque-
nas propriedades no período de estiagem. 
“durante o período de seca, a produção de 
leite diminui consideravelmente e os hor-
tifrúti também. ao integrar a plantação de 
mamona, os produtores terão mais opção de 
produção, além de termos um comprador 
aqui na região”, considerou o tesoureiro.

Segundo dados da Conab, os três 
maiores produtores de mamona do país 
são Bahia, Ceará e Minas Gerais. Em 2014 
foram contabilizadas 137 mil hectares 
de área plantada e produzidas 107,2 mil 
sacas por hectare. Em âmbito nacional, os 
indicadores econômicos divulgados pela 
Fao - organização das Nações Unidas 
para alimentação e agricultura mostram 
que o Brasil alcançou 20 mil toneladas de 
produção de mamona em 2014, volume 
considerado baixo, mas que posiciona o 
país como terceiro maior produtor mundial 
da matéria-prima, ficando atrás apenas da 
China e Moçambique (ambos os países com 
60 mil toneladas produzidas/ano) e a Índia 
com 1,6 milhão de toneladas.

nacional em abates de aves e o 11º na cria-
ção de galináceos destinados a produção 
de alimentos. os dados do iBGE motivam 
a realização do Encontro que irá apresentar 
aos participantes o atual cenário avícola 
no Estado e oferecer aos produtores novas 
alternativas.

o 3º Encontro da avicultura de MS 
acontece no dia 20 de maio, às 12 horas, no 
auditório do Sindicato Rural de dourados. o 
evento, realizado pela Famasul – Federação da 
agricultura e Pecuária de MS e pela avimasul, 
abordará os temas ‘Eficiência do consumo de 
energia nos aviários e otimização dos equipa-
mentos’, palestra ministrada por andrey Gava 
Citadin e ‘Uso eficiente da água no controle da 
ambiência em aviários’, com Luiz Cavagnoli.

Para o presidente da Famasul, Nilton 
Pickler, o evento é oportuno também para 
aproximar o produtor de entidades que 
representam a atividade avícola no Estado, 
potencializando a atividade avícola. “Mato 
Grosso do Sul exporta 161 mil toneladas de 
carne in natura de frangos para 75 países, 
entre eles arábia Saudita, Japão e China, prin-
cipais parceiros comerciais do estado. Como 
o próprio nome diz, o Encontro une forças 
entre avicultores, associações e sindicatos e 
eleva o potencial produtivo do setor”, explica.

O programa piloto foi idealizado a partir de demanda da Projebio, 
empresa especializada na extração de óleo de mamona em Jaraguari

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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CLASSIFICADOS 
AGROIN

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORNAL AGROIN
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLTIMAS 
NOTÍCIAS
Notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORNAL AGROIN 
AGRONEGóCIOS
Acesso para downloand rápido.

PRóxIMOS EVENTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGROIN NO FACE
Fan page da Agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

BANNER 
PUBLICITáRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBLICITáRIOS
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNERS 
PUBLICITáRIOS

Formatos GIF, 
JPG e SWF.

BANNER 
PUBLICITáRIO
Formatos GIF, 
JPG e SWF.

GALERIAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

NOTÍCIAS EM DESTAqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGROIN WEB SITES 
Ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br

http://www.agroinwebsites.com.br
http://www.agroin.com.br

